E 1312.3

LIÊN HIỆP HỌC KHU TRUNG HỌC EL MONTE
MẪU THỦ TỤC KHIẾU NẠI ĐỒNG NHẤT
Họ:

Tên:

Tên học sinh (nếu thích hợp):

Lớp:

Ngày sinh:

Địa chỉ đường phố / số Apt. :
Thành phố:
Điện thoại nhà:

Tiểu bang:

Mã Bưu Chính:

Điện thoại di động:

Điện thoại nơi làm việc:

E-mail:
Ngày vi phạm bị cáo buộc:

Vị trí của vi phạm bị cáo buộc:

Xin đánh dấu:  Cha mẹ / Người giám hộ  học sinh

 Nhân viên học khu  Khác

Đối với (các) cáo buộc về sự không tuân thủ, vui lòng đánh dấu chương trình hoặc hoạt động được đề cập trong
đơn khiếu nại của bạn, nếu thích hợp:
 Giáo dục thành nhân

 Giáo dục bổ túc

 Giáo dục và an toàn sau giờ học

 Hỗ trợ phân loại hợp nhất

 Giáo dục dạy nghề nông nghiệp

 Thời gian khóa học không có nội
dung giáo dục

 Giáo dục người Mỹ da đỏ
 Giáo dục song ngữ
 Chương trình Hỗ trợ và đánh giá
của đồng nghiệp dành cho giáo viên tại
California
 Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp
 Chăm sóc và Phát triển Trẻ em
 Dinh dưỡng trẻ em

 Hỗ trợ tác động kinh tế
 Chương trình học tiếng Anh
 Đạo luật mọi học sinh đều hành
công / Không có trẻ em nào bị bỏ lại
(Title I-VII)
 Nuôi dưỡng / Vô gia cư / Cựu học
sinh Tòa án vị thành niên
 Học Sinh cho con bú

 Điều khiển & Trách nhiệm tài
khoản địa phương (LCAP)
 Giáo dục di dân
 Phút giảng dạy thể dục
 Nghề nghiệp khu vực
 Kế hoạch an toàn trường học
 Giáo dục đặc biệt
 Trường mầm non tiểu bang
 Học phí
 Giáo dục phòng chống sử dụng
thuốc lá

Đối với cáo buộc (s) phân biệt đối xử bất hợp pháp, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, vui lòng đánh dấu cơ sở như
được mô tả trong đơn khiếu nại của bạn, nếu thích hợp:
 Tuổi tác
 Tổ tiên
 Màu da
 Khuyết tật (Tâm thần hoặc thể xác)

 Giới tính / Biểu hiện giới tính /
Nhận dạng giới tính
 Nguồn gốc quốc gia
 Chủng tộc hoặc sắc tộc
 Tôn giáo

 Nhận dạng nhóm dân tộc

 Giới tính (Thực tế hoặc Nhận thức)
 Định hướng tình dục (Thực tế hoặc
Nhận thức)
 Liên kết với một người hoặc một
nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm
thực tế hoặc nhận thức ở trên

1. Vui lòng cung cấp thông tin về khiếu nại. Cung cấp các chi tiết như tên của những người liên quan, ngày tháng, phải
chăng nhân chứng đã có mặt, v.v…có thể hữu ích cho điều tra viên khiếu nại.
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2. Có phải bạn đã thảo luận về khiếu nại của bạn hoặc mang khiếu nại của bạn đến bất kỳ trường học hoặc nhân viên học
khu? Nếu bạn có, bạn đã khiếu nại với ai, và kết quả ra sao?

3. Vui lòng cung cấp bản sao của bất kỳ tài liệu văn bản nào có thể có liên quan hoặc hỗ trợ khiếu nại của bạn.
Tôi đã đính kèm các tài liệu hỗ trợ.

 Có

Chữ ký:

 Không
Ngày:

Gửi lại biểu mẫu này và bất kỳ tài liệu nào đến:

Phó Giám Đốc Học Vụ / Phó Giám Đốc Nhân Sự
Asst. Superintendent of Educational Services / Asst. Superintendent of Human Resources
El Monte Union High School District
3537 Johnson Avenue
El Monte, California 91731
Điện thoại: (626) 444-9005

For office use:
Received by:

Date:
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